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Föreningen Stavsnäs By, Byrådet
Protokoll 2009-03-07
Plats:

Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18, Stavsnäs

Tid:
Närvarande:

10.00-12.00
Kerstin Nyström
Sven Bäck
Viking Holm

Delges:
Samt:

De närvarande
Suzanne Frigren
Sofia Cerne
Peter Lake
Bastugruppen
Trafikgruppen
Revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen

Nr
1
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3

4

5
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Marina Backer Skaar
Barbro Hedvall
Björn Ulfvin

Text
Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat
Och önskade ta upp ett nytt ämne under punkt 14, Inför årsstämman
Björn åtog sig skriva protokollet i Sofias frånvaro.
Justerare
Marina Backer Skaar och Barbro Hedvall utsågs till justerare
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
Diskuterades antal blombåtar och dess skötsel. Beslöts att föreningen
köper in ytterligare fyra nya efter begäran av medlemmar. Båtarna skall ha
en ansvarig som står för plantering, inköp av blommor och vattning,
ersättning utgår med 250:- per båt.
Ekonomisk rapport
Kerstin redogjorde för ekonomin.
Konstaterades att vi följer budget och Balans och Resultatrapporten lades
till handlingarna. Slutlig sammanställningen till årsstämman görs då
revisorerna granskat 2008 års räkenskaper.
År 2008 gick med vinst kr 3 530,40.
Diskuterades om avier på årsavgifter kan göras annorlunda för att minska
kostnader, samtliga klurar på frågan till nästa möte.
Detaljplan
Björn informerade om dagsläget efter kontakt med Hamid Roshangar som
meddelade att det hade kommit in 25 kommentarer som nu gås igenom av
kommunens tjänstemän. Om allt går väl kommer planen att tas upp på
Samhällstekniska Nämndens möte i april. Föreningen kommer att kallas
till en genomgång med kommunens tjänstemän. Fortsatt bevakning av
frågan sköts av ordföranden.
Rapporter
Inga rapporter förelåg.
Vägar
Föreningen har fått in rapporter från två entreprenörer och detta gör det
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möjligt att ta fram ett underlag för att ta beslut på årsstämman om extra
medel skall äskas för renovering av våra vägar. Björn tar fram en
proposition i ärendet till nästa möte för att skickas tillsamman med
kallelsen.
Föreningen har kommit överens med Båtkrokens Sjöviste beträffande
ersättning för slitage på våra vägar med motsvarande 100:- för 40 bilar ej
boende i Stavsnäs by, kassören fakturerar.
Hamnen
Inga nya frågor
Badet, Östersjöviken
Flyttning av lekställning pågår och den nya ska förvaras i förrådet till
vårstädningen.
En ommålning av huset skall planers till arbetsdagen.
Avtal
Avtalet med Telenor (Europolitan/Vodafone) är nerskickat till Karlskrona
för överlämnande till arrendatorn via Juristbyrån Mark och Miljö AB
genom Mats Nilssons försorg.
Midsommarfirande
Sofia påminner Bastuvägen och Abborrberget om att de ska arrangera
midsommarfirandet.
Hemsidan
Uppdaterade med senaste medlemsbrev, protokoll och skrivelser.
Stadgar
Arbetsgruppen har kommit fram med ett slutligt förslag som alla i
styrelsen fått se och några sista kommentarer skall arbetas in, sedan görs
ett slutligt förlag som skickas ut i samband med kallelsen till årsstämman.
Förtydligande beträffande Verksamheten som skall avspeglas i
Verksamhetsplanen samt budget, Björn justerar stadgeförslaget.
Övriga frågor
1. Det har inkommit några mail från medlemmar beträffande
hastigheten på Allévägen (Krister Lewenhaupt), svårt för sopbilen
att ta sig fram (Gisela Jerhammar) samt synpunkter på vägarna i
allmänhet (Gunnar Söderlund), Björn har svarat.
2. Skickade skrivelser till Värmdö Kommun (kommentarer på
detaljplan) och till Telenor (uppsägning avtal) se även punkt 10.
3. Verksamhetsberättelse, förslaget antogs med smärre justeringar.
4. Verksamhetsplanen, förslaget antogs med smärre justeringar.
5. Kallelse till årsstämman, förslaget antogs med justering av avgift
för varje ytterligare hushåll för fritidsboende som skall betala halv
årsavgift enligt stadgarna.
Nästa möte
2009-04-25 kl 15.00 till 17.00 OBS TIDEN !!
Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat

Vid tangenterna
Björn Ulfvin
Justeras

Marina Backer Skaar

Barbro Hedvall
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